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VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET FÖR 2020 

 

 

Styrelsen har fastlagt verksamhetsplaneringen för MSK såvitt gäller seglingar och arbetsdagar för 

verksamhetsåret 2020. Planeringen har anslagits på klubbens hemsida och i klubbens kalender. 

Styrelsen kommer under 2020 fortsätta arbetet med att MSK skall kunna utnyttja varvsplanen som 

ställplats för husbilar. Det innefattar förnärvarande framtagande av: 

1. Ritningar och kostnadsförslag för en sopstation samt utslagsplats för gråvatten och toaletter. 

Styrelsen förordar att denna anläggs i det område där containern nu finns uppställd. Detta 

gör den lätt tillgänglig samt minimerar kostnader för dragning av el, avlopps- och vattenrör 

2. Fungerande betalningssystem samt lösningar kring öppethållande och låssystem. 

3. Klubben behöver för att kunna anordna en ställplats registrera sig för mervärdeskatt och F-

skatt. Konsekvensutredning har gjorts kring detta. Nu återstår registrering innan ytterligare 

åtgärder vidtas. 

Under 2019 väcktes frågan om att installera solceller på klubbhusets tak. Styrelsen räknar med att ha 

erhållit offerter på detta till årsmötet ett informationsmöte kring detta är inplanerat till den 26 

februari 2020. Kostnaderna för en installation kommer då att redovisas. 

Vi har problem med vattendjupet runt vår brygganläggning samt i inseglingsrännan till denna. 

Styrelsen har genom den uppmätning av vattenområdet som gjordes under 2019 erhållit möjlighet 

att ta fram nödvändigt underlag för att kunna arbeta fram en handlingsplan vilken styrelsen räknar 

med skall kunna vara klar under 2020. I övrigt fortsätter MSK att delta i arbetet som utförs av den 

”Muddringsgrupp” som arbetar mot Motala kommunför att få tillstånd muddringar i Motala viken.  

Förnärvarande bedömer styrelsen att det inte är aktuellt att vidta några åtgärder rörande klubbens 

lyftanordning. Den befintliga anordningen kommer att moderniseras med radiostyrning. Behovet av 

en lyftanordning med större kapacitet och möjlighet att lyfta båtar utan att masta av kvarstår men 

frågan bör behandlas tillsammans med att beslut tas om att fördjupa farleden och området kring 

bryggnock. Styrelsen bedömer det lämpligt att hamnkapten fortsätter sitt arbete med att utreda vad 

som till rimliga kostnader kan göras för att modernisera och förbättra lyftanläggningen.  

Vad gäller planering inför jubileumsåret pågår arbetet med att komplettera föreningens 

jubileumsskrift samt övriga aktiviteter under året. Vi ber att få återkomma med mer information 

kring detta framledes. 
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Styrelsen har för avsikt att anordna ett antal aktivitetskvällar under året. Föreningen är också med 

arrangör vad gäller navigationsutbildning, information har tidigare skickats ut kring detta. Följande är 

inplanerat: 

1. 20 februari kl 18.30 Informationsmöte ställplats 

2. 26 februari kl 18.30 Informationsmöte rörande solceller 

3. 11 mars kl 18.30 Nostalgikväll med bildvisning mm 

I övrigt bedömer styrelsen att intäkterna för 2020 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 

under år 2019. Kostnader under 2019 har varit höga bland annat som en följda av iordningställande 

av varvsplanen. Styrelsen bedömer att kostnaderna för 2020 kommer att vara något lägre. De större 

kostnader som kan uppkomma under 2020 kommer att avse sopstation och ombyggnaden av 

traktorgaraget. Här uppskattar styrelsen att kostnaden för sopstation kommer att uppgå till mellan 

80 000 och 100 000 kronor beroende på vilken pumpanläggning som väljs. Kalkyl rörande kostnad för 

ombyggnad av traktorgaraget har ännu inte tagits fram. 

Styrelsen bifogar till denna verksamhetsplanering: 

1. Seglingsdagar 2020 

2. Sjösättningsdagar 2020 

3. Upprättad budget för verksamhetsåret 2020. I budgeten har inte medtagits kostnad för 

installation av solpaneler eller ombyggnation av traktorgarage. 

För styrelsen 

 

Kristian Jensen   Oscar Rosander 
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